Międzyszkolny konkurs z fortepianu dodatkowego,
Dobczyce 2021
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I st. W Dobczycach oraz Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach i Prywatna
Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w formule zdalnej na podstawie nadesłanych
nagrań.
Oceny prezentacji artystycznych Uczestników dokona Jury składające się
z nauczycieli w/w szkół.
UCZESTNICY KONKURSU:
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie w/w szkół muzycznych I stopnia,
uczęszczający na przedmiot obowiązkowy – fortepian dodatkowy.
Uczestnicy
Konkursu
oceniani
będą
w
dwóch
kategoriach:
Grupa I – pierwszy rok nauki fortepianu dodatkowego
Grupa II – drugi rok nauki fortepianu dodatkowego
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:
Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do 11 czerwca 2021 roku na adres
mailowy szkolamuzyczna@dobczyce.pl
Zgłoszenie powinno składać się z Karty Zgłoszenia, linku do nagrań wideo.
Nagrania należy umieścić w jednym pliku w serwisie YouTube i oznaczyć jako film
niepubliczny. W tytule należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz kategorię , a w
opisie filmu podać pełną nazwę Konkursu oraz szczegółowy program. Utwory
można zarejestrować osobno, a następnie scalić w jeden film. Niedopuszczalne są
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cięcia montażowe w trakcie trwania poszczególnych utworów. Sylwetka
wykonawcy musi być widoczna w całości.
Dodatkowych informacji udziela:
Sabina Kołodziej, Tel. 797299220
PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:
W każdej grupie należy wykonać z pamięci 2 utwory o zróżnicowanym charakterze.
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NAGRODY:
W każdej grupie wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia. O podziale
nagród i wyróżnień decyduje Jury. Decyzje Jury są niepodważalne.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie w formie
elektronicznej. Dyplomy i nagrody dla Laureatów zostaną przesłane na podany
w Karcie Zgłoszenia adres szkoły.
Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami
Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu w dn. 16 czerwca 2021 organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do opublikowania linków do wykonań laureatów w mediach
społecznościowych Szkoły Muzycznej I st. W Dobczycach.
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w
Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawienia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych
osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób,
które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
5. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub
nieprawdziwe dane.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

